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1. OBJETIVO  
 

Estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e recebimento de Colete 
Salva - Vidas, tipo jaleco – classe III. 

 
2. DEFINIÇÃO 

 
É um equipamento individual de salvatagem que permite um empregado manter-se 
em flutuação em águas interiores abrigadas, rios, lagos e baías. 
 
3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
• O Colete Salva - Vidas deverá ser utilizado vestido pelo empregado durante toda 

a derrota (percurso), observando o tamanho adequado para possibilitar a 
flutuação; 

 
• Utilizado na navegação interior em embarcações da Copel; 
• Idealizado para ser utilizado numa situação de emergência e para dar segurança 

permanente nas atividades de navegação; 
• A dotação de coletes deverá ser, pelo menos, igual ao número total de pessoas a 

bordo e de acordo com a capacidade da embarcação;  
• Não corte, puxe, escreva ou altere a estrutura do colete salva - vidas; 
• Após o uso lave-o com água doce, deixe secar em locais ventilados e não guarde 

úmido dentro da embarcação por longos períodos; 
• Antes de sair para a navegada, verifique se o colete salva - vidas estão em bom 

estado.  
• Verifique se todos têm fitas, fechos, apitos ou algum tipo de avaria aparente no 

tecido; 
• Conduza a embarcação de forma defensiva, e verifique sempre se a habilitação 

esta em dia e adequada ao local de navegação.  
 
4. NORMA BASE 
 

• NORMAN – 05/DPC – Normas da Autoridade Marítima. 
 
5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

Classe III (3) – Navegação Interior 
Tipo Jaleco – de vestir como jaqueta.  
Flutuabilidade Permanente 
Tamanhos (P) Pequeno – massa superior a 25 kg e inferior a 35 kg. 

(M) Médio - massa superior a 35 kg e inferior a 55 kg. 
(G) Grande - massa superior a 55 kg e inferior a 110 kg. 
(XG) Extra Grande - massa superior a 110 kg. 

Material Tecido Nylon – resistente a água doce e salgada. 
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6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
 
O fornecedor deve submeter amostra do salva - vidas à aprovação da COPEL, 
dentro dos padrões estabelecidos nesta especificação técnica.  
 
Quantidade de amostra necessária para a avaliação e atendimento a especificação 
técnica: 
 
• 01 (um) colete salva - vidas tamanho G; 
 
 
7.  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 
a) O fornecedor deverá apresentar manual de instruções em português contendo 

as orientações de segurança, alertar o uso indevido e conservação; 
b) Cópia autenticada dos testes realizados conforme anexo 3-N, da NORMAN – 

05/DPC; 
c) Cópia autenticada do Certificado de Homologação expedido pela Diretoria de 

Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil. . 
 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

 
• Colete salva - vidas deverá ser anatômico anatômico, tipo jaleco, de classe III (3), 

de flutuabilidade permanente, com gola articulável e arredondada no formato de 
meia lua; 

• A gola deverá, ter estrutura independente e ser fixada à estrutura do corpo do 
colete, através de tecido de nylon, com costura de alta resistência; 

• O equipamento deverá possuir 3 (três) fitas de fixação horizontal para envolver o 
tronco e 2 (duas) verticais para envolver as pernas do usuário, sendo que todas 
deverão possuir fecho em material resistente e à prova de oxidação.  

 
9. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 
9.1 Acabamento 
  
• Deverá apresentar bom acabamento, confecção em tecido de alta resistência, 

não apresentar falhas nas costuras e oferecer conforme e facilidade ao vestir; 
 
 
9.2 Identificação 
 
• O colete deverá conter, afixado em seu corpo, os seguintes itens: 

 
a) Etiqueta com orientações de uso, advertências e manutenção 
b) Invólucro de proteção, com cordel de poliamida afixado, e apito confeccionado 

com material à prova de oxidação. 
c) Etiqueta com o número de série e data de fabricação impresso; 
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d) Selo de garantia com numeração exclusiva; 
 
• Cada peça deverá possuir gravação no tecido, de forma clara e legível, as 

seguintes informações: 
 

a) Nome do fabricante (nome de fantasia ou razão social); 
b) Tamanho do manequim, tipo P (pequeno), M (médio), G (grande) ou XG (extra 

grande); 
c) Quantidade de massa da pessoa (em quilogramas) de suportabilidade;  
d) Número do Certificado da Diretoria de Portos e Costas (DPC); 
e) Tipo de classe: III (3); 
 
9.3 Materiais empregados 
  
• Tecido fabricado em nylon resistente à água doce e salgada, e também com 

resistência mínima à tração de 130 kg. 
• Fitas de fixação, fabricadas com material polimérico do tipo poliamida, com 

resistência mínima à tração de 400 kg e fechos em Acetal de alta resistência, à 
prova de oxidação e sem cantos vivos. 

• Espuma flutuante fabricada em células fechadas de polietileno, de forma que 
mesmo sendo perfuradas não percam sua capacidade de flutuação, após 24 
horas de imersão. 

• Costura com fio 100% nylon, com acabamento em viés de PVC. 
 
9.4 Condições de garantia  
 

• 06 (seis) meses a partir da certificação da entrega; 
• A aceitação do equipamento não isenta o fornecedor/fabricante da 

responsabilidade de substituir qualquer unidade que não atenda os requisitos da 
especificação técnica e normas pertinentes. 
 

9.5 Acondicionamento e embalagem 
 

• As peças devem ser embaladas individualmente e armazenados em caixas 
padronizadas de papelão, conforme manual de logística de suprimento da 
COPEL; 

• As caixas devem trazer etiquetas de identificação, em duas faces externas, 
contendo o seguinte:  

•  
• Nome do fabricante (razão social); 
• Quantidade do item; 
• Data de fabricação; 
• N.º da Nota Fiscal; 
• N.º da Ordem de Compra da COPEL. 
 
• Cada caixa de papelão, com material, não deve possuir peso bruto superior a 23 

kg.  
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9.6 Desenho do Material 
 

 
Figura 01 – Meramente Ilustrativo – Vista frontal do colete salva – vidas. 

 
10. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO 

 
10.1 Inspeção visual 

 
A inspeção visual deverá ser feita pelo inspetor da COPEL, que irá verificar os 
aspectos e características do material, de acordo com as seções aplicáveis desta 
especificação técnica. 

 
10.2 Relatório de verificação 

Deve conter as seguintes informações: 
 

• Nome e/ou marca; 
• Tipo de colete salva vida; 
• Número do pedido de compra; 
• Descrição sucinta da verificação; 
• Número de amostras verificadas; 
• Data e número de controle de fabricação; 
• Data de início e término da verificação; 
• Identificação do fabricante do colete salva - vidas; 
• Identificações dos responsáveis pela verificação e do inspetor; 
• Liberação após cópia do relatório assinada. 
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Tamanho do lote 

Inspeção visual  Verificação dimensional 

Amostragem dupla 
Nível de Inspeção I 

NQA – 2,5% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

Até 90 - 5 0 1 

91 a 500 
1ª 13 0 2 

2ª 13 1 2 

501 a 1200 
1ª 20 0 3 

2ª 20 3 4 

1201 a 3200 
1ª 32 1 4 

2ª 32 4 5 

Tabela 01 - Plano de amostragem para ensaios de rotina. 
 
Observações: 

 
• NQA : Nível de Qualidade Aceitável. 
• Ac – número de aceitação: número máximo de unidades aceitas da amostra que 

permite a aceitação do lote. 
• Re – número de rejeição: número mínimo de unidades rejeitadas da amostra que 

implica a rejeição do lote. 
• Procedimentos para amostragem dupla: avaliar, inicialmente, um número de 

unidades igual ao da primeira amostra obtida na tabela. Se o número de 
unidades defeituosas encontrado estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos 
esses valores), deverá ser ensaiada a segunda amostra. O total de unidades 
defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas amostras, deve ser igual 
ou inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitação do lote. 

• A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 
• Não eximem o fornecedor de responsabilidade de fornecer o material de acordo 

com os requisitos desta especificação; 
• Não invalida qualquer reclamação posterior a respeito da qualidade do material 

e/ou da fabricação. 
 
12. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE I SO-9000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão 

da Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam 
aos padrões mínimos de qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO 
– 9000 (NBR ISO série 9000) no que julgado aplicável. 

• No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos 
ambientais negativos. 

 
13. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS S ÉRIE ISO-
14000: 
 
• É recomendável que os fornecedores desenvolvam, também, política de proteção 

ao meio-ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos 
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processos fabris de materiais e produtos fornecidos à Copel, com base nas 
normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000). 

 
14. OBSERVAÇÕES 
 
• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão 

realizadas segundo as normas de aquisição da empresa; 
• A área de Engenharia de Segurança do Trabalho necessita de, no mínimo, 10 

dias para efetuar a avaliação do produto e documentos objeto desta 
especificação técnica. 

• Este documento é composto por (05) cinco páginas. 
 
 
15. CÓDIGO COPEL PARA O MATERIAL 
 
Tamanhos  Códigos 
Pequeno - massa superior a 25 kg e inferior a 35 kg. 15007957 
Médio - massa superior a 35 kg e inferior a 55 kg. 15007971 
Grande - massa superior a 55 kg e inferior a 110 kg. 15007975 
Extra Grande - massa superior a 110 kg 15024906 
 


